محليات

م ـج ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى يـبـحــث
الـتـهــديــدات االمـنـيــة فــي االج ــواء
االفتراضية
عقد جملس الشورى االسالمي االيراني صباح
أمس االربعاء ،اجتماعا مغلقا لدراسة التهديدات
االمنية يف االجواء االفرتاضية.
واعلن النائب امحد علي رضا بيغي يف تصريح
لوكالة «ارن ��ا» ع��ن عقد ه��ذا االجتماع صباح
أمس االربعاء حبضور مسؤولي وزارة االمن.
وقال :ان مسؤولي وزارة االمن قدموا يف اجتماع
م�غ�ل��ق جمل�ل��س ال��ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ت �ق��ري��را عن
التهديدات االمنية لالجواء االفرتاضية.
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داعياً لإلطمئنان بشأن جودة المنتجات وديمومتها

اسالمي يؤكد أهمية القطاع النووي
في رفع احتياجات الشعب

2089إصابةو32وفاةجديدةبكورونا
في البالد
أعلنت وزارة الصحة والعالج والتعلیم الطيب،
ع��ن تسجيل  2089إص��اب��ة و  32وف ��اة ج��دي��دة
ب �ف�يروس ك��ورون��ا خ�لال ال� �ـ 24س��اع��ة املاضية،
مشرية اىل ان إمج��ال��ي ع��دد اللقاحات ال�تي مت
تطعيمها حلد اآلن بلغ أكثر من  124.5مليون
جرعة .وقالت العالقات العامة ب ��وزارة الصحة
االيرانية يف تقريرها اليومي :منذ ظهر الثالثاء
ولغاية ظهر االرب�ع��اء مت تسجيل  2089إصابة
جديدة بفريوس كورونا املستجد (كوفيد)19 -
وفق معايري التشخيص النهائية لريتفع امجالي
االصابات اىل  6ماليني و  212الفا و  387إصابة
مؤكدة.
وأوضحت :ان من بني املصابني اجلدد ،مت ادخال
 284مصابا اىل املستشفيات لتلقي العالج.
واض� ��اف� ��ت :ان  1533ش�خ�ص��ا م ��ن امل�ص��اب�ين
ب� �ف�ي�روس ك ��ورون ��ا م ��ا زال � ��وا يف ح ��ال ��ة ح��رج��ة
وخيضعون للعناية الفائقة.
ولفت تقرير وزارة الصحة اىل تعايف  6ماليني
و  56ألفا و  633شخصا من املصابني بفريوس
كورونا لغاية اآلن.
واشار التقرير اىل تسجيل  32وفاة من املصابني
بفريوس كوفيد  19خالل الـ  24ساعة املاضية
لريتفع امج��ال��ي ع��دد ال��وف�ي��ات اىل  131الفا و
 972حالة وفاة.
وتلقى حتى اآلن  60مليونا و  217ألفا و 847
شخصا اجلرعة األوىل من لقاح ك��ورون��ا فيما
تلقى  52مليونا و  896أل�ف��ا و  482شخصا
اجلرعة الثانية ،وتلقى  11مليونا و  404آالف
و  801شخص اجل��رع��ة ال�ث��ال�ث��ة ،ليبلغ العدد
اإلمج��ال��ي للقاحات  124مليونا و  519ألفا و
 130جرعة .واوضحت الوزارة بانه مت لغاية اآلن
اج ��راء  43مليونا و  69ألفا و  904إختبارات
للكشف عن االصابة بالفريوس.

تفكيك عـصــابــة دول ـيــة لتهريب
المخدرات جنوب غرب البالد
مت�ك�ن��ت ق ��وى االم� ��ن االي ��ران��ي ��ة م ��ن تفكيك
عصابة دول �ي��ة لتهريب امل �خ��درات يف حمافظة
خوزستان جنوب غرب البالد.
واف � ��ادت ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة ل ��دائ ��رة االم� ��ن يف
حمافظة خوزستان يف بيان الثالثاء ،بهذا الصدد
انه مت ضبط  130كغم من املخدرات حبوزة هذه
العصابة.
واض ��اف ال�ب�ي��ان :مت اعتقال ع��دد م��ن عناصر
هذه العصابة الدولية لتهريب املخدرات وضبط
بندقية كالشينكوف.

واوض �ح��ت ال�ع�لاق��ات العامة ل��دائ��رة االم��ن يف
حمافظة خوزستان بان احد العناصر الرئيسية
يف هذه العصابة لقي مصرعه خالل االشتباك
امل�س�ل��ح م��ع ال �ق��وى االم �ن �ي��ة .ي��ذك��ر ان ال�ق��وى
االم �ن �ي��ة يف حم��اف �ظ��ة خ ��وزس �ت ��ان مت�ك�ن��ت من
تفكيك ع��دد م��ن ع�ص��اب��ات تهريب ال �س�لاح يف
احملافظة خالل االسابيع االخرية.

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية حممد
اس�لام��ي ،ي��وم ال�ث�لاث��اء ،أن املنظمة ستوسع
اس �ت �خ��دام��ات التقنية ال �ن��ووي��ة اك �ث��ر مما
مضى يف خدمة اقتصاد اجملتمع ،مبينا ان
القطاع النووي يشمل جماالت واسعة للغاية
من شأنها ان ترفع احتياجات الشعب.
ويف ح��دي �ث��ه ي� ��وم ال��ث�ل�اث ��اء ل� ��دى ت�ف�ق��ده
جممع «برتوفرآيند» لإلشعاع يف قضاء بناب
(مش��ال غ��رب اي� ��ران) ،أك��د حممد اسالمي
أننا سنوسع استخدامات التقنية النووية
أكثر مما مضى يف خدمة اقتصاد اجملتمع،

ق��ائ�لا :ان ال�ق�ط��اع ال �ن��ووي يشمل جم��االت
واسعة للغاية من شأنها ان ترفع احتياجات
ال �ش �ع ��ب ،وق� ��د أُغ �ف �ل ��ت ح �ت��ى اآلن ال�ك�ث�ير
م��ن االس �ت �خ��دام��ات امل�ف�ي��دة وال��واس �ع��ة هلذا
القطاع.
وأوضح :ان االطمئنان بشأن جودة املنتجات
ودمي��وم�ت�ه��ا ي�ع��د واح� ��دا م��ن اه� ��داف تقنية
اإلش�ع��اع ،وق��د ك��ان بإمكاننا ان نعمل بقوة
أكرب من املعيار املوجود يف استخدامات هذه
التقنية.
وأك ��د م�س��اع��د ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي على

االه�ت�م��ام اخل��اص ملنظمة الطاقة الذرية
وج�ه��وده��ا ال��واس�ع��ة وحركتها وف��ق خطة
م� ��دون� ��ة يف جم � ��ال ال �ت �ق �ن �ي ��ات ال��ن ��ووي ��ة
واألشعاعية ،مضيفا :قمنا بدراسات شاملة
مستقاة م��ن ال��وث��ائ��ق ،وق��د أع��ددن��ا اطلسا
خاصا ملناطق اإلشعاع وقمنا بإبالغه.
كما طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية
االي��ران�ي��ة م��ن حمافظ اذرب�ي�ج��ان الشرقية،
العمل على رفع العقبات االرضية واالداري��ة
اليت تعيق «احلي اإلشعاعي» ،وان يتم وضع
تصميم معماري حديث هلذا احلي.
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السلطة القضائية يف ذكرى استشهاد عدد منهم:

جرمية اغتيال العلماء النوويني
لن متر بال عقاب

اكد مساعد رئيس السلطة القضائية امني جلنة حقوق االنسان ،كاظم
غريب آبادي ،بان جرمية اغتيال العلماء النوويني لن مت ّر بال عقاب.
وكتب غريب آبادي يف تغريدة له على تويرت :اليوم هو الذكرى العاشرة
الستشهاد احد مفاخر ب�لادي ،الشهيد الدكتور مصطفى امح��دي روشن،
العامل الذي كان جماهدا دؤوبا يف مسار تطوير وتوطني التكنولوجيا النووية
السلمية.
واضاف :ان جرمية اغتيال العلماء النوويني ،باعتبارها احد امثلة االنتهاك
الصارخ حلقوق االنسان ،لن متر بال عقاب.
خ�لال عامي  2010اىل  2020استشهد  5من العلماء النوويني اإليرانيني
مسعود علي حممدي ،وجميد شهرياري ،وداريوش رضائي جناد ومصطفىأمحدي روشن -والدكتور حمسن فخري زاده يف إطار خمططات العدو ملنع
تقدم الشعب اإليراني يف خمتلف اجملالت العلمية والتكنولوجية.
واستشهد العلماء النوويني اإليرانيني مسعود حممدي ،وجميد شهرياري،
وداري ��وش رضائي جن��اد ومصطفى أمح��دي روش��ن ورئيس منظمة االحب��اث
واالب ��داع ب��وزارة الدفاع االيرانية ،الدكتور حمسن فخري زاده باستخدام
القنابل املغناطيسية يف اغتيال  3منهم ،وأطلق الرصاص على اثنني اخرين.
ويصادف يوم  12كانون الثاني الذكرى السنوية الثانية عشرة الغتيال
عامل الفيزياء النووي مسعود علي حممدي الذي استشهد يف بانفجار ارهابي
استهدفه عندما كان خارجاً من منزله للذهاب إىل اجلامعة.
واستشهد حممدي يف انفجار دراج��ة مفخخة وضعت قرب منزله مشالي
العاصمة طهران .ووضعت القنبلة يف دراجة نارية بالقرب من منزل األستاذ
اجلامعي ومت تفجريها بالتحكم عن بعد لدى مروره قربها.
ويعترب الشهيد حممدي البالغ من العمر مخسني عاما من «كبار العلماء
النوويني يف البالد» وصدر له اكثر من  50مؤلفا وحبثا نشرت يف الدوريات
العلمية.
كما ي �ص��ادف  11ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ال��ذك��رى السنوية ال�ع��اش��رة الستشهاد احد
الشخصيات اليت تبعث على الفخر يف ايران وهو الدكتور «مصطفى امحدي روشن».
واستشهد امح��دي روش��ن وه��و استاذ جامعي من خرجيي جامعه شريف
الصناعية مشال طهران واثر تفجري سيارته بقنبلة الصقة.
طبيعة االن�ف�ج��ار ك��ان��ت مشابهة ل�لان�ف�ج��ارات االره��اب�ي��ة السابقة اليت
استهدفت عدد من االساتذة اجلامعيني االيرانيني واليت استخدم فيها قنابل
الصقه.

مؤكداً ان املفاوضات يف طهران كانت إجيابية

دبلوماسي افغاني يشيد بجهود ايران
ل أزمة بالده
لح ّ
وص � � ��ف ال � �ق� ��ائ� ��م ب ��أع� �م ��ال
ال �س �ف��ارة االف �غ��ان �ي��ة ب�ط�ه��ران،
ع�ب��دال�ق�ي��وم سليماني ،اج ��واء
املفاوضات اليت جرت بني وزير
خ��ارج �ي��ة اف �غ��ان �س �ت��ان وك��ال��ة
وبعض الشخصيات السياسية
االف�غ��ان�ي��ة ب��ان�ه��ا ك��ان��ت ودي��ة
واجيابية.
وق � ��ال س �ل �ي �م��ان��ي يف م��ؤمت��ر
صحفي عقده يف مقر السفارة
االف� �غ ��ان� �ي ��ة ب� �ط� �ه ��ران م �س��اء
ال �ث�ل�اث ��اء :ان�ن�ي ب�ص�ف�تي اح��د
احل� ��اض� ��ري� ��ن يف امل� �ف ��اوض ��ات
ب�ين وزي��ر اخلارجية االفغانية
بالوكالة م��ول��وي ام�ير خ��ان متقي وامح��د
م �س �ع��ود جن ��ل ال �ق��ائ��د ال ��وط�ن�ي امح� ��د ش��اه
م�س�ع��ود ووال� ��ي ه ��رات ال �س��اب��ق ام�ي�ر حممد
امساعيل خان ،رأيت اجواء املفاوضات بانها
كانت اجيابية.
واض ��اف :ان ه��ذا اللقاء ج��رى مب�ب��ادرة من
اجلمهورية االسالمية االيرانية على هامش
زي ��ارة وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة االف�غ��ان��ي وك��ال��ة اىل
ط �ه��ران .ك ��ان االج �ت �م��اع ال ��ذي اس�ت�غ��رق 5
ساعات جيدا ُ
وط� ِ�رح��ت فيه قضايا اساسية
حيث اوض��ح الطرفان وجهات نظرهما حلل
م�ش��اك��ل اف�غ��ان�س�ت��ان ب �ص��راح��ة ويف اج ��واء
هادئة جدا وبناءة.
وق� ��ال :ان امس��اع �ي��ل خ ��ان ط ��رح خ�لال
االج �ت �م��اع م �س��أل��ة االه �ت �م��ام ب��ال��دس�ت��ور
وقضايا امل ��رأة واجي ��اد اط��ار للوصول اىل
ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وق ��د اع �ل��ن امح��د
مسعود وامساعيل خان بانهما ال يؤيدان
احلرب ويسعيان وراء السالم وان  40عاما
من احلرب اثبت بان ال نتيجة ورائها وان
نتيجة احل��رب هي احل��رب فقط وينبغي
ان ن�ص��ل اىل نتيجة ع��ن ط��ري��ق احل ��وار،
وك��ان��ت رؤي��ة وزي��ر اخلارجية بالوكالة

اجيابية ايضا.
وحول القضايا املطروحة بشأن عدم وصول
املفاوضات اىل نتيجة قال :ان املفاوضات بني
االفغان يف قطر استغرقت عامني وال ينبغي ان
نتوقع بان تصل مفاوضات قصرية اىل نتيجة
اال انها كانت خطوة اجيابية كبداية.
وقال :ان اجلمهورية االسالمية االيرانية
اعلنت ايضا بانها تدعم اي اجتماع حلل
مشاكل افغانستان وتقريب وجهات النظر
ب�ين ال�ف�ئ��ات االف�غ��ان�ي��ة داخ ��ل افغانستان
وخ��ارج �ه��ا ،ك��ان��ت احمل ��ادث ��ات ب��داي��ة وم��ن
امل�ق��رر أن يتشاور ال�ط��رف��ان م��ع فريقيهما
مل�ع��رف��ة م��ا إذا ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن اس�ت�م��رار
احملادثات.
ون�ف��ى ال�ق��ائ��م ب��اع�م��ال ال�س�ف��ارة االفغانية
بطهران ،اشاعات افادت بان اجواء املفاوضات
ك��ان��ت م�ت��وت��رة واوض� ��ح ب ��ان ع ��ددا م��ن والة
افغانستان السابقني شاركوا يف املفاوضات
وان امحد مسعود ش��ارك يف االجتماع االول
الذي عقد برئاسة امساعيل خان ومل يشارك
يف اج �ت �م��اع ال �ي��وم ال �ث��ان��ي لبعض االس �ب��اب
واضاف :كانت لكال الطرفني نقاشات جادة
ح ��ول هيكلية ال �ن �ظ��ام ال�س�ي��اس��ي وتشكيل
ح �ك��وم��ة ش�ع�ب�ي��ة وش ��ام �ل ��ة وك ��ان ��ت ل��وزي��ر

اخل��ارج �ي��ة ب��ال��وك��ال��ة م��واق��ف
اجيابية جتاه ذلك.
واض� ��اف :ان متقي ق��ال بانه
جي��ب ان ي�ت�ح��دث م��ع ك��اب��ول
ح��ول ه��ذه القضايا كما قال
امس��اع �ي��ل خ ��ان ب��ان��ه جي��ب ان
يتحدث وي�ت�ش��اور م��ع خمتلف
االط� � �ي � ��اف االف� �غ ��ان� �ي ��ة ب �ه��ذا
ال �ص��دد ،ويف خ�ت��ام امل�ف��اوض��ات
اعلنت اجلمهورية االسالمية
االيرانية بانها تستضيف قادة
مج �ي ��ع االط � �ي� ��اف االف �غ��ان �ي��ة
للتفاوض من اجل الوصول اىل
حلول ملشاكل افغانستان.
واع � �ت �ب�ر امح � ��د م��س��ع ��ود جن� ��ل ال �ب �ط��ل
ال ��وط�ن�ي امح� ��د ش� ��اه م �س �ع��ود وامس��اع �ي��ل
خ��ان كشخصية جهادية بانهما ميثالن
طيفا واس�ع��ا م��ن ال�ق��ادة االف�غ��ان واض��اف:
انهما يشعران باملسؤولية وتفاوضا مع وزير
خارجية احلكومة الراهنة بالنيابة عن عدد
كبري من القادة االفغان.
وتابع الدبلوماسي االفغاني :ان اجلمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة ك��ان هل��ا على ال ��دوام
دور اجيابي يف املفاوضات بني االف�غ��ان وهي
تستضيف م��ا ب�ين  3اىل  4م�لاي�ين مهاجر
افغاني وان املساعدات املقدمة اليهم من قبل
املؤسسات الدولية قليلة وحنن نطلب زيادة
ه��ذه امل �س��اع��دات اذ ان ادارة ه��ذا ال �ع��دد من
املهاجرين أم��ر صعب ج��دا يف الظروف اليت
تعيشها اجلمهورية االسالمية.
ووصف العالقات بني البلدين بانها تتجاوز
جمرد عالقات بني احلكومات ،موجها الشكر
والتقدير للجمهورية االسالمية االيرانية
حكومة وشعبا الستضافتها ماليني االفغان
ال��ذي��ن يعيشون وي�ع�م�ل��ون فيها وك��ذل��ك
وج ��ود م�ئ��ات اآلالف منهم ال��ذي��ن ي��زاول��ون
حتصيلهم الدراسي.

ان أختيار الثنائي الصهيوامريكي ذكرى استشهاد العامل النووي علي
حممدي لتنفيذ جرمية قتل العامل امح��دي روش��ن ،كانت رسالة واضحة
مفادها ان اجلهة اليت تقف وراء هذا املسلسل الدموي هي واحدة ،وانها عاقدة
العزم علي تصفية علماء ايران جسديا دون خوف من حماسبة او متابعة من
اي جهة دولية مهما عال شأنها.
وتشكل جرائم اغتيال العلماء النوويني االيرانيني ،مثاال على انتهاك حقوق
االن�س��ان وض��رب كل االع ��راف الدولية والقيم االنسانية بعرض احلائط،
وأستهزاء باحملافل الدولية ،وترهيبا للشعوب التواقة للتحرر من التخلف
والتبعية ،وانتقاما من الشعب االيراني الذي مل يرضخ للكيان الصهيوني
والغطرسة األمريكية.
وعاود الثنائي الصهيوأمريكي مواصلة جرائمه النكراء ضد هذا الشعب،
ظنا منه ان هذا السلوك اهلمجي سيضطر االيرانيني اىل رفع الراية البيضاء
وسيعيد ايران اىل بيت الطاعة الصهيوأمريكي.
واستعان الكيان الصهيوني والواليات املتحدة ،بكل الطرق اليت تتوافر له،
ومنها اإلق ��دام على اغتيال العلماء اإليرانيني يف جم��االت متعددة بهدف
عرقلة الربنامج النووي اإليراني واجملال العلمي.
واتهمت ايران ك ً
ال من كيان الصهيوني والواليات املتحدة بالوقوف وراء
هذه العمليات .ورفضت الكيان الصهيوني التعليق على هذه االتهامات ،لكن
وزير األمن اإلسرائيلي األسبق موشيه يعلون ،أعلن وقتذاك أن «إسرائيل» ال
ميكن أن تقبل حتت أي ظرف من الظروف أن «متتلك إيران سالحاً نووياً»،
على حد قوله.
واعلنت ايران مرارا ان جرائم اغتياالت العلماء النوويني االيرانيني ،اليت
تشكل مثاال على انتهاك حقوق االنسان ،لن تبقى بال عقاب .وستبقى ايران
تطالب بتحقيق العدالة لعلمائها وابطاهلا الذين سقطوا ضحية النظرة
الغربية املتعجرفة اىل الشعوب االخرى ،السيما الشعوب اليت متلك جذورا
تضرب يف اعماق التاريخ ،كالشعب االيراني ،فهذا احلق لن يسقط بالتقادم،
كما ان اي��ران ،وبشهادة التاريخ ،مل ول��ن تتنازل يوما عن قطرة دم واح��دة
لشهدائها.

زلزال بقوة  4.3درجة يضرب جنوب شرق ايران
ضرب زلزال بقوة  4.3درجة على مقياس رخيرت منتصف ليل الثالثاء -
االربعاء حمافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.
واف��اد مركز رص��د ال��زالزل جبامعة طهران ان ال��زل��زال وق��ع يف الساعة
الثانية عشرة و 51دقيقة بعد منتصف الليل حسب التوقيت احمللي (3.5 +
درجة ) .وحدد مركز الزلزال يف باكستان على مسافة  65كيلومرتا من
احلدود االيرانية مبحافظة سيستان وبلوشستان.
ومل تذكر التقارير ال��واردة ح��دوث خسائر بشرية او مادية ج��راء وقوع
الزلزال.

